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Програма 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на 

2021 рік в населених пунктах Музиківської  сільської ради 

  

І. Загальні положення 

          З метою реалізації державної політики стосовно охорони життя та здоров’я людей, 
національного багатства і навколишнього природного середовища, що потребує посилення 
протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів, проведення навчання та ознайомлення 
населення із заходами пожежної безпеки, залучення громадськості до участі в профілактичній 
роботі, забезпечення захисту населення, підвищення рівня протипожежного захисту та створення 
механізму і умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки та цивільного 
захисту, організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків відповідно до законів 
України «Про Цивільну оборону України», «Про пожежну безпеку», «Про захист населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» розроблено сільську 
програму забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 
на 2021 рік в населених пунктах Музиківської  сільської ради (далі - Програма). 

 Законом України «Про пожежну безпеку» визначено, що забезпечення пожежної безпеки є 
невід’ємною частиною реалізації державної політики щодо охорони життя та здоров'я людей, 
національного багатства і навколишнього природного середовища. 

За  2020 рік на території Білозерського району виникло 198 пожеж (в області 2192 пожеж), з 
них пожеж в житловому секторі – 40%. В пожежах загинуло 4 особи (в області 46) 

Підрозділи пожежно-рятувальної служби Херсонської області залучались до гасіння 
пожеж, із них у житловому секторі – 3 пожежи, а природних середовищаї -11. Загиблих та 
постраждалих від негативних факторів пожежі не було.  

Основними причинами неналежного стану протипожежної безпеки в населених пунктах є:  
 - обмежене фінансування заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки 

населених пунктів та об’єктів, низький рівень матеріально-технічного оснащення підрозділів 
державної та місцевої пожежної охорони; 

 - відсутність в селах сільської ради підрозділів місцевої пожежної охорони та аварійно-

комунальної служби; 
 - відсутність джерел протипожежного водопостачання у населених пунктах і на об’єктах; 
 Стан пожежної безпеки в населених пунктах сільської ради є реальною загрозою для їх 

населення і потребує розроблення т реалізації комплексних довгострокових заходів, які повинні 
здійснюватися програмним методом. 

  

ІI. Мета Програми 

 Метою Програми є забезпечення захисту жителів населених пунктів сільської ради, 
підвищення рівня протипожежного захисту та створення механізму й умов для реалізації 
державної політики у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту на сучасному етапі розвитку.  
Посилення пожежної безпеки, організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків. 

  

ІІІ. Обґрунтування шляхів та засобів розв'язання проблеми, 
строки виконання Програми 

 Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному та 
поетапному вирішенні ряду питань у даній сфері у 2021 році за рахунок дотримання вимог 
нормативних документів з питань пожежної безпеки на всіх рівнях функціонування об’єктів і 
населених пунктів, підвищення ефективності управління з боку Музиківської сільської ради у 
частині забезпечення пожежної безпеки, зміцнення ресурсної бази. Це призведе до гарантованого 
захисту жителів сіл та навколишнього природного середовища від пожеж і їх наслідків.  

  

ІV. Завдання Програми та результативні показники 



  У рамках Програми передбачається здійснення заходів відповідно до наступних 
пріоритетних напрямків: 

 - проведення щорічного аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах 
сільської ради, на підприємствах, в установах, організаціях та розробка комплексних планів 
заходів щодо запобігання пожежам і загибелі на них людей. 

 - здійснення координації діяльності виконкому сільської ради та керівників установ щодо 
забезпечення протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів. 

 - налагодження дієвої співпраці з пожежнорятувальними частинами ГУДСНС України в 
Херсонській області; 

- налагодження співпраці з ПАТ»Чорнобаївське» для спільного вирішення проблеми 
пожежної безпеки в Східненськму територіальному окрузі; 

- забезпечення протипожежного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей, зокрема,  
Музиківського ясла-садку, Східненського ясла-садку, Східненської школи, Музиківського ліцею, 
Східненського СБК, Музиківського СБК, Музиківської бібліотеки, Загорянівської бібліотеки, 
Музиківського ЦНАПу та ін. 

 - виділення коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів для пожежнорятувальних 
автомобілів підрозділу 20 державної пожежнорятувальної частини ГУДСНС України в 
Херсонській областні на суму 24300 грн; 

- забезпечення протипожежного водопостачання населених пунктів та об’єктів, проведення 
ремонту несправних пожежних гідрантів та водойм. 

- забезпечення функціонування систем пожежної сигналізації змонтованих в комунальних 
закладах; 

 - посилення пожежної безпеки, поліпшення матеріально-технічного стану підрозділів 
пожежної охорони для виконання завдань за призначенням. 

 - організація пожежно-профілактичних заходів та гасіння пожеж у лісових масивах та на 
сільськогосподарських угіддях. 

 

 Результатами виконання передбаченого Програмою комплексу заходів щодо попередження 
виникнення пожеж та організації протипожежного захисту об’єктів і населених пунктів є:            

 - приведення протипожежного стану об’єктів та населених пунктів у відповідність до 
норм; 

 - забезпечення пожежної безпеки населених пунктів сільської ради та об’єктів аграрного 
сектору економіки; 

 - зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, небезпечними 
для життя і здоров’я громадян, створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності 
населення; 

 - зменшення на об’єктах і в населених пунктах кількості пожеж, загибелі та травмування на 
них людей, економічних втрат і матеріальних збитків від їх наслідків; 

 - своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та підрозділів 
пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежного захисту; 

 - витрачання мінімального часу на прибуття пожежних підрозділів до місця пожежі; 
 - забезпечення достатньої кількості вогнегасних речовин для локалізації та ліквідації 

пожеж шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх 
протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд 
водопостачання. 

  

V. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

Координація роботи, спрямованої на здійснення заходів щодо виконання Програми, 
проведення моніторингу, аналізу стану їх виконання покладається на виконавчий комітет 
Музиківської сільської ради в частині делегованих повноважень, бюджетні установи, що 
фінансуються з місцевого бюджету, інші зареєстровані установи, організації. 

Джерелом фінансування Програми є кошти сільського бюджету Музиківської сільської 
ради, кошти підприємств, установ усіх форм власності, благодійні внески юридичних та фізичних 
осіб.  


